
DL. B-37340-2005  -   Edició impresa: ISSN 1885-0790  -  Edició en Internet: ISSN 1885-1371 

• Curs 2006-2007 
 
El proper curs estarà dedicat al matemàtic que va establir la identitat: π + =1 0ie  
 
• Llibres 
 

Marcus du Sautoy 
The music of the primes: why and unsolved problem in 
mathematics matters 
Harper Perennial, 2004 
El 1859 apareix l’únic article que Riemann (1826-1866) va publicar 
sobre la teoria de nombres. És una comunicació, amb ocasió 
d’haver estat admès com a membre corresponent a l’Acadèmia de 
Berlín, d’una “investigació sobre la distribució dels nombres pri-
mers”, qüestió que “potser no sembla totalment indigna, vist el 
perllongat interès mostrat per Gauss i Dirichlet”. El manuscrit no 
arriba a sis pàgines, es titula Sobre el nombre de nombres primers 
menors que una quantitat donada (Über die Anzahl der Primzahlen 

unter einer gegebenen Grösse) i apareix al Monatsberichte der Berliner Akademie. La 
influència d’aquest treball extraordinàriament visionari, i la d’altres escrits del mateix 
Riemann que es van trobar entre els seus papers, no ha fet més que créixer des de la 
seva publicació. En particular, la demostració de l’anomenada “hipòtesi de Riemann” 
(consignada com a problema vuitè dels 23 proposats per Hilbert el 1900, i com un dels 
set problemes per a la solució dels quals l’Institut Clay ofereix un milió de dòlars) ha 
estat i és considerada per a molts el problema obert més important de les matemàti-
ques, fonamentalment per les profundes conseqüències que se’n deriven.  
    L’interès del llibre de du Sautoy, destinat a un públic relativament ampli, rau sobre-
tot en el retrat dels personatges més importants que han fet contribucions rellevants 
al problema de la distribució dels nombres primers, en l’explicació de les seves cir-
cumstàncies i motivacions, i en la valoració de les seves aportacions. Aquest llibre, i 
altres de característiques similars (com ara Prime obsession: Bernhard Riemann and 
the greatest unsolved problem in mathematics, de John Derbyshire) poden ser, a més 
d’una amena lectura d’estiu, i àdhuc una ocasió per millorar l’anglès, una bona manera 
d’albirar lectures matemàticament més significatives: l’article original de Riemann (n’hi 
ha versions a l’anglès), el d’Enrico Bombieri titulat Problems of the millenium: the Ri-
emann hypothesis (o el de Peter Sarnak amb el mateix títol, però de lectura notòria-
ment més difícil), tots ells accessibles fàcilment per Internet, o, per esmentar algunes 
connexions sorprenents amb la física matemàtica, els treballs de Berry i de Connes 
citats al final de The music of primes. 
                 Vèrtex 

• Acudits 
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Els rodamóns de la FME 
 
Paràboles i més paràboles? 

Si algun dia aneu per Terrassa (Vallès Occidental), 
visiteu la Masia Freixa, un insòlit edifici modernista. 
L’arquitecte fou en Lluís Muncunill i Parellada que, l’any 
1907, adaptant una construcció industrial anterior d’ell 
mateix, va dissenyar i construir la nova residència 
familiar de l’industrial i polític terrassenc Josep Freixa i 
Argemí. 
Com es pot apreciar a les fotografies va utilitzar 
l’anomenat arc parabòlic per tot arreu, fins i tot a 
l’interior de l’edifici, on les portes i armaris també tenen 
els mateixos arcs. La coberta està feta amb la tècnica de 
volta catalana i està recoberta de morter amb picadís de 
vidre que hi dona un aspecte singular. El minaret és de 
planta octogonal. 
Els arcs, però, són catenàries. Per veure-ho més clar em 
vaig prendre la molèstia d’escollir uns quants punts (en 
vermell) sobre una fotografia d’un d’aquests arcs 
utilitzant el píxel com a unitat. Seguidament hi vaig 
ajustar una paràbola (en blau) i una catenària (en verd). 
El resultat és nítid. De 
fet, si es desenvolupa 
una catenària en sèrie 
de Taylor, el terme  
següent al quadràtic 
és quàrtic, de manera 

que una paràbola pot ser una bona primera aproximació. 
La Masia Freixa és un edifici molt conegut i apreciat pels 
terrassencs, doncs durant molts anys va acollir el Con-
servatori Municipal de Terrassa. Parlant de música, i ja que 
esteu a Terrassa, podeu arribar-vos fins a la Nova Jazz Cava 
que, de ben segur, hi haurà algun grup que, a altes hores de 
la nit, farà bona música. Per cert, l’edifici que l’acull és de 
1896, també és de planta octogonal i actualment és un local 
lliure de fum.            M. Ègara 
 

• Matimologies 
 
Un reflex curiós del paper jugat per la matemàtica alemanya en el desenvolupament de l’àlgebra 
moderna és l’ús del símbol Z per denotar l’anell dels nombres enters, la lletra inicial del nom 
alemany Zahl ‘nombre’.  
 

• Divertiments 
 

Una ciutat està envoltada d’una muralla circular. La muralla té dues portes, una al nord i 
una al sud. Hi ha una casa groga a 3 quilòmetres al nord de la porta nord; i una casa bla-
va 9 quilòmetres a l’est de la porta sud. El camí recte que uneix ambdues cases és tan-
gent a la muralla. Quin és el radi del cercle format per la muralla? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 de juliol a elfull.fme@upc.edu o 
bé per correu intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
 

Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
Solució del problema d’El Full de maig: El nombre n es pot posar com a suma d’m nombres naturals diferents de 
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n
mC  maneres. La demostració d’aquest fet surt de posar el nombre n com la suma d’n uns i adonar-se que el problema 

equival a comptar el nombre de formes d’agafar −1m  signes + entre els −1n  signes existents. 
 
Guanyador: Josep Burillo, del Departament de Matemàtica Aplicada IV i professor de l’FME. 
Premi: El llibre ressenyat en el darrer full. 
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